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 י״ט בכסלו התשמ׳׳ח 5069

 תקנות בית משפט(אגרות), התשמ״ח-1987 ,

 תקנות העיריות(מכרזים), התשמ״ח-1987 . .

 הודעת.שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ח-1987

ת בית משפט (אגרות), התשמ״ח-987ו ו  תקנ

 בתוקף סמכותי לפי סעיפים 83(א) ו־109 לחוק בתי המשפט [נוסח משולב], התשמ״ד-1984'
 (להלן - החוק), ובתוקף שאר הסמכויות הנתונות לי לפי כל דיין ובאישור ועדת החוקה, חוק

 ומשפט של הכנסת לפי סעיף 83(ב) לחוק, אני מתקין תקנות אלה:

 פרק א׳: הגדרות

ה - הגדרות  1. בתקנות אל

 ״אגרה״ - האגרה שיש לשלמה לפי התוספת לתקנות אלה לרבות מחציתה של האגרה לפי תקנה
 8, חלק של אגרה ואגרה נוספת לפי תקנה 11:

 ״בית משפט״ - לרבות שופט או רשם של בית משפט, כשאין העניו׳ מחייב אחרת!

 ״דיון״ - שמיעת ראיות בעל פה או שמיעת טענות הצדדים אם אינם מביאים ראיות, למעט דיון
 בקדם משפט או דיון בישיבה ראשונה, אלא אם כן החליט בית משפט לשמוע באותו מעמד

 ראיות או טענות!

 ״כתב עיקרי״ - כתב בית דין שבו מביאים הליך לבית משפט!

 ״לשכת סיוע משפטי״ - לשכה ששר המשפטים הקים או הסמיך לפעול כלשכת סיוע משפטי, הן
 דרך כלל והן בתחום שיפוטו של בית משפט מסויים:

 ״מדד״ -־ מדד מחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 1 ם״ח התשמ״ד, עמי 198.
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 ״צו הצהרתי״ - למעט צו המצהיר על זכות בנכם למי שאינו מחזיק בו:

 ״צו עשה״ ו״צי אכיפה״ - למעט צו למסירת חזקה בנכס:

 ״תובענה״ או ״הליך״ - תביעות, בקשות, ערעורים ושאר ענינים שמביא בעל דין לפני בית משפט
 באחת הדרכים שנקבעו לכך על־פי דין, ושנדרשים בהם החלטה או פסיקה של בית משפט.

 פרס ב׳ : האגרה ותשלומה

. (א) לא ייזקק בית משפט לכל הליך, אלא אם כן שולמה בעד הסעד המבוקש בו האגרה 2 
 הקבועה בתוספת, או שמביא ההליך פטור מתשלום האגרה.

 (ב) הליך שלא נתקיים בו אחד התנאים האמורים בתקנת משנה (א) לא יקובל לרישום,
 בגזברות או במזכירות בית משפט, אלא אם כן הוגשה בקשה לפטור מאגרה.

 (ג) אין בהוראות תקנה זו כדי לגרוע מהוראות תקנה 5 לתקנות סדרי הדין(סעד מיידי
 בימי מנוחה ומחוץ לשעות העבודה הרגילות בבתי המשפט), התשל״א״1971'•.

 (ד) נזקק בית משפט להליך ונתן בו פסק דין או החלטה, ומתברר כי האגרה לא שולמה,
 לא יוצא ולא יינתן העתק או עותק מפסק הדין או מההחלטה, אלא אם כן שולמה האגרה במלואה.

 (ה) בית משפט ימציא לחייב בתשלום אגרה כאמור בתקנת משנה (ד), דרישה לתשלום
 אגרה שהסכום הנקוב בה ישולם תוך שלושים ימים מיום ההמצאה.

 (ו) דרישה לתשלום אגרה דינה כדין כל החלטה לתשלום כסף לטובת אוצר המדינה,
 וניתן לבצעה בהליכי הוצאה לפועל.

 3. (א) הליך שהסעד המבוקש בו הוא צו הצהרתי, צו לא תעשה, צו עשה, צו אכיפה, פירוק
 שותפות, פירוק חברה, הכרזת פשיטת רגל, אכיפת פסק בוררות, אכיפת פסק חוץ, קביעת גובה
 הפיצויים או תשלומי האיזון בשל רכוש שהופקע או שנפגע שלא בדרך הפקעה לצרכי ציבור או
 לטובת הציבור לפי כל דין, פסיקת תשלום תכוף לפי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים,
 התשל״ה-1975י, פסיקת דמי שכירות בדירה או בבית עסק, אישור הסכם ממון לפי חוק יחסי ממון
 בין בני זוג, התשל״ג-41973, מתן צו ירושה, מתן צו לקיום צוואה, מתן צו הנהלת עזבון, חלוקת
 עזבון, הנהלת רכוש של נעדר, מתן הוראות בקשר לניהול עזבון או לניהול רכושו של נעדר, קטין
 או פסול דין, שינוי החלטה של פקיד מסדר או ביטולה, הליך בענין הקדש, קובלנה פרטית ועתירת

 אסירים יראו אותם כהליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף.

 (ב) התנגדות למתן צו ירושה, צו קיום צוואה, צו להנהלת עזבון או צו לחלוקת העזבון,
 יראו אותה כהליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי בכסף.

 4. המביא הליך לפני בית משפט בכתב או הדורש אותו בעל פה, ישלם את האגרה שיש
 לשלמה בעד אותו הליך עם הבאתו או דרישתו לראשונה, והוא כשאין הוראה אחרת בתקנות אלה.

 5. הוגשה התנגדות לביצוע שטר לפי סעיף 81א(ג) לחוק ההוצאה לפועל, התשכ״ז-51967,
 ובית משפט קיבל את ההתנגדות, ישלם מבקש הביצוע את סכום האגרה שהיה חייב בה לפי
 התוספת בשל תובענה על פי השטר, בניכוי הסכום ששולם בלשכת ההוצאה לפועל עם הגשת

 בקשה הביצוע.

 6. (א) בתביעה לפיצויים בשל נזקי גוף, לרבות תביעה לתשלום תכוף לפי חוק פיצויים
 לנפגעי תאונות דרכים, התשל״ה-1975, יהיה התובע פטור מתשלום אגרה.

 חובת תשלום
 אגרה

 הליכים שרואים
 את שוויים

 כבלתי ניתנים
 לביטוי בכסף

 .מי משלם
 אגרה מתי

 ואופן התשלום

 אגרה בענין
 התנגדות

 לביצוע שטר

 אגרה בתביעות
 לפיצוי בגין

 גוקי גוף

 ק״ת התשל״א, עמי 284.
 ס״ח התשל״ה, עמי 234; התשמ״ה, עמי 16,

 סייח התשל״ג, עמ׳ 267.
 סייח התשכ״ז, עמי 116! התשמ״ו, עמ׳ 62.
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 אגרה בתביעת
 !מזונות

 תשלום אגרה
 לשיעורים"והחזרת

 מחצית אגרה

 דין אגרה
 שלא שולמה

 כדין חוב
 פסוק

 גביית אגרה
 בעתירת אסיר

 (ב) לא ייזקק בית משפט להגנתו של נתבע בתביעה כאמור, אלא אם כן שילם אותה
 אגרה שהיתה חלה על התובע אלמלא הוראות תקנת משנה (א).

 (ג) היו מספר נתבעים בתביעה לפיצוי בגין נזקי גוף, תשולם האגרה פעם אחת בלבד על
 ידי הראשון מבין מגישי כתב הגנה שאינו פטור מתשלום אגרה.

 7. (א) מי שתובע מזונות או מי שמבקש אכיפת פסק חוץ שבו נפסקו מזונות, פטור מתשלום
 אגרה.

 (ב) לא ייזקק בית משפט להגנתו של נתבע בתביעת מזונות, אלא אם כן שילם תחילה
 אגרה לפי פריט 8(א) לתוספת.

 (ג) בתביעה לשיפוי בענין מזונות או בהודעה לצד שלישי בענין מזונות, תשולם אגרה
 לפי פריט 8(א) לתוספת.

 8. (א) אגרה המשתלמת לפי הפריטים 3(א) וי6(א) לתוספת, תשולם בשני שיעורים:

 (1) המחצית הראשונה - בעת הגשת ההליך!

 (2) המחצית השניה - עד שבעה ימים לפני התאריך שנקבע לראשונה לדיון בהליך.

 (ב) לא שולמה המחצית השניה במועדה, רשאי בית משפט או רשם למחוק את ההליך:
 בית משפט או רשם לא ימחוק את ההליך לפני שניתנה הודעה בהתאם לחייב בתשלום האגרה,

 וזאת תוך שבעה ימים לפני המחיקה.

 (ג) בעל דין יהיה פטור מתשלום המחצית השניה של האגרה, כאמור, אם -

 (1) ניתן בהליך פסק דין בהעדר הגנה או שההליך הובא בסדר דין מקוצר ולא ניתנה
 בו רשות להתגונן:

 (2) ההליך בוטל, נמחק, נדחה או נסתיים בפשרה, או באופן אחר, לפני שהוחל
 הדיון בו, כאשר לא חלה בענין תקנה 15.

 (ד) לא הותל בדיון בהליך בתאריך שנקבע לו, משום שבעלי הדין התפשרו או משום
 שההליך בוטל על ידי מביאו וניתנה החלטה או פסק דין בהתאם, רשאי בעל הדין ששילם את מלוא
 האגרה לדרוש תוך ששה חדשים מיום סיום ההליך, את החזרת המחצית השניה של האגרה ששילם

 ובית משפט או רשם יתן צו בהתאם.

 (ה) המחצית השניה של האגרה -

 (1) תשולם בתוספת הפרשי הצמדה, לפי שיעור עליית המדד, מן המדד שפורסם
 לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה הראשונה של האגרה, עד המדד שפורסם

 לאחרונה לפני יום תשלום מחציתה השניה של האגרה, כאמור:

 (2) תוחזר בתוספת הפרשי הצמדה לפי שיעור עליית המדד מן המדד שפורסם
 . לאחרונה לפני יום תשלום המחצית השניה של האגרה עד למדד שפורסם לאחרונה
 לפני יום מתן צו החזרת המחצית השניה של האגרה, או חלק ממנה, לפי הענין.

 9. אגרה, הפרשי אגרה ואגרה נוספת שלא שולמו, דינם כחוב פסוק במשפט אזרחי לטובת
 המדינה, והם •ייגבו מהחייב בתשלומם מתוך כספים שהופקדו בקופת בית משפט אם הופקדו, או על

 ידי לשכת הוצאה לפועל על סמך צו של בית משפט.

 10. (א) אגרה בגין עתירת אסיר או עציר תיגבה על ידי שירות בתי הסוהר.
 (ב) שירות בתי הסוהר יעביר מידי חודש, באמצעות החשב הכללי, את כל הסכומים

 שגבה על פי תקנת משנה (א), לזכות בתי המשפט.
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 (ג) בקשה של אסיר או עציר לפטור מתשלום אגרה לפי תקנה 13, תידון בעת שמיעת
 העתירה.

 11. (א) קבע בית משפט כי בעל דין הגיש הליך סרק או המשיך או האריך את הדיון בכל הליך
 על ידי טענות סרק או בכל דרך אחרת, רשאי הוא בתוך פסק דינו, וללא קשר עם תוצאות ההליך,
 לקבוע כי אותו בעל דין ישלם אגרה נוספת שתיקבע כפי שבית משפט ימצא לנכון בהתאם
 לנסיבות ושלא תעלה על כפל מלוא האגרה הקבועה בתוספת בעד אותו הליך, ואפילו אותו בעל

 דין איננו חייב באגרה בשל אותו הליך או שהוא פטור ממנה.

 (ב) אגרה נוספת ששילם בעל דין לפי תקנה זו לא תובא בחשבון הוצאותיו.

 12. (א)
 להלן:

 הסכומים הנקובים בתוספת ישתנו פעמיים בשנה, לפי שיעור עליית המדד כמפורט

 (1) ב־1 באפריל, לפי שיעור עליית המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו,
 לעומת המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו:

 (2) ב־1 באוקטובר, לפי שיעור. עליית המדד שפורסם בחודש אוגוסט שקדם לו,
 לעומת המדד שפורסם בחודש פברואר שקדם לו.

 (ב) סכום האגרה ששונה כאמור בתקנת משנה (א) יעוגל כלהלן:

 (1) אם הוא נמוך מ־10 שקלים חדשים - לא יעוגל:

 (2) אם הוא גבוה מ־10 שקלים חדשים - לשקל החדש הקרוב.

 (ג) מנהל בתי המשפט יפרסם בהודעה ברשומות את נוסח התוספת כפי שהשתנתה עקב
 האמור בתקנה זו ויעביר העתק הודעתו לועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת.

 הצמדה למדד

 פרק ג,׳: פטור מאגרה והחזרת אגרה
 13. (א) בעל דין הטוען שאין ביכולתו לשלם אגרה, יצרף לכתב העיקרי בקשה לפטור
 מתשלום האגרה, ותצהיר שבו יפרט את רכושו, רכוש בן זוגו והוריו אם המבקש סמוך על

 שולחנם, ומקורות הכנסתו בששת החדשים שקדמו לתאריך הבקשה.

 (ב) הוגשה בקשה לפטור מתשלום אגרה וראה בית משפט שאין ביכלתו של המבקש
 לשלם האגרה - ותעודה של לשכת סיוע משפטי תשמש ראיה לכאורה על כך - ונראה לבית

 המשפט שההליך מגלה עילה, רשאי בית המשפט -

 (1) לפטור מתשלום האגרה או חלקה:

 (2) לפטור מתשלום האגרה עבור סעד מםויים בלבד.

 (ג) לדיון בבקשה, רשאי בית משפט להזמין את בעלי הדין וכל אדם אחר שיראה לנכון
 להזמינו, ולחקור אותם, אולם רשאי בית משפט לדון בבקשה אף ללא הופעת בעלי הדין ולצוות על
 פטור מתשלום האגרה אם דרך כלל ואם עד גמר החקירה הנוספת אם ימצא לנכון לעשות כן: היה
 המשיב היועץ המשפטי לממשלה או בא כוחו יכול הוא במקום להתייצב לחקירה, לתת הסכמתו
 בכתב לפטור מהאגרה, אם לבקשה פלונית או לסוג של בקשות. אין בהסכמה של היועץ המשפטי

 לממשלה, כשלעצמה, כדי לחייב את בית המשפט.

 (ד) דחה בית משפט את הבקשה, או פטר מתשלום רק חלק מהאגרה בלבד, רשאי הוא
 להרשות למבקש לשלם את האגרה שלגביה לא ניתן הפטור תוך הזמן שייקבע, ובלבד שלא יעלה
 על שני חדשים: משש ולמה האגרה תוך אותו זמן יראו את התשלום כאילו נעשו ביום שהובא

 ההליך.

 פטור מתשלומה
 של אגרה
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 דחיית תשלומה
 של אגדה

 על ידי
 בנק במקרים

 מיוחדים

 החזרת אגרה
 בשלמותה

 (ה) כלל כתב עיקרי יותר מסעד אחד, ובית משפט פטר תשלומה של אגרה בעד סעד
 מסויים כאמור בפסקה(2) של תקנת משנה(ב), על המבקש להביא כתב עיקרי מתוקן או לשלם את
 ההפרש שבין האגרה המלאה החלה על הכתב העיקרי שהגיש או אגרה נמוכה יותר, אם בעל הדין
 הגביל את שווי הכתב העיקרי לסכום נמוך יותר, לבין האגרה שלגביה ניתן הפטור, וזאת תוך•

 הזמן שקבע בית משפט ובלבד שלא יעלה על שני חדשים.

 (ו) לא שולמה אגרה תוך הזמן שנקבע כאמור בתקנת משנה(ד), רשאי בית משפט למחוק
 את ההליך ויראו את ההליך כאילו לא הוגש, או להאריך את הזמן לתשלום האגרה או השיעור אם

 נמצא טעם מיוחד לכך.

 (ז) נמחק ההליך לפי תקנת משנה (ו) לא יהיה המבקש חייב בתשלום אותו חלק של
 האגרה שלא שולם, ואין המחיקה מזכה בהחזרת כל תשלום שנעשה לפני שניתן צו המחיקה.

 (ח) ניתן פטור מתשלום, יחול הפטור גם על כל תשלום נוסף שאותו בעל דין חייב לשלם
 בקשר עם אותו הליך באותה ערכאה.

 (ט) ניתן פטור לפי תקנה זו, ומקבל הפטור זכה בתביעתו, רשאי בית משפט או רשם
 לחייב את בעל הדין שכנגד בתשלום האגרה החלה על ההליך, ותקנה 9 תחול בשינויים

 המחוייבים.

 14. תשלום אגרה לגבי הליך שהוגש על ידי בנק, שניתנה עליו הוראה לפי סעיף 8ד לפקודת
 הבנקאות, נ194 ׳/ יידחה עד למתן פסק דין בהליך.

 15. (א) בוטל או נמחק הליך על ידי מגישו תוך שבעה ימים מיום הגשתו ושולמה האגרה
 בגינו במזומן וטרם נשלח או הומצא הכתב העיקרי לבעל הדין שכנגד, רשאי בית משפט מטעמים

 מיוחדים שיירשמו להורות על החזרת האגרה.

 (ב) בית משפט רשאי להירת על החזרת האגרה אם הסכסוך הנדון בהליך הועבר
 להכרעה בבוררות.

 החזרת אגרה
 לאסיר או

 עציר שביטל
 עתירה

 16. בית משפט רשאי לצוות על החזרת אגרה ששולמה בעתירה של אסיר או עציר אם העתירה
 בוטלה על פי בקשת העותר לפני שמיעתה או אם נשמעה ונקבע שיש להגיש תשובה, או אם

 נדחתה ללא הזמנת העותר.

 החזרת אגרה
 לאסיר או

 עציר שנסתיים
 הדיון בבקשתו

 17. נסתיים הדיון בבקשת אסיר או עציר שהוגשה לפי סעיף 62א לפקודת בתי הסוהר ןנוסח
 חדש], התשל״ב-71971, או בערעור שהוגש לפי סעיף 62ג לפקודה האמורה, לפי בקשת מגיש
 הבקשה, לפני יום שמיעתה לגופה במעמד הצדדים, רשאי בית משפט לצוות על החזרת האגרה.

 פטורים מאגרה
 בערעור

 18. (א) בערעור על פסק דין שניתן נגד יותר מאדם אחד ביחד ולחוד תשולם האגרה פעם
 אחת בלבד, על ידי הראשון מבין מגישי הערעור שאינו פטור מתשלום אגרה.

 (ב) בערעור על כל פסק דין נוסף שניתן בתובענה לאחר החזרת הדיון בנושא הערעור
 מאת בית משפט שלערעור אל הערכאה הראשונה עקב ערעור קודם של אותו מערער, אין

 המערער חייב בתשלום אגרה.

 בעלי דין
 פטורינ! מאגרה

 19. אלה פטורים מחובת תשלום אגרה ~
 (1) המדינה וכל מי שהורשה לייצגה כשהוא מביא הליך מכוח הרשאתו:

 ע״ר 1941, עמי 69¡ ם״ח התשמ״ז, עמי 22.
 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש, התשל״ב, עמי 458: התשמ״ב, עמי 90.
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 (2) המוסד לביטוח לאומי;

 (3) האפוטרופוס הכללי;

 (4) רשות מקומית או פקיד סעד של רשות מקומית בהליך לפי חוק שירותי הסעד,
 התשי״ח-81958;

 (5) רשות מקומית ששר המשפטים ושר הפנים הכריזו עליה ברשומות לענין זה,
 בהליך שהסעד המבוקש בו הוא השתתפות בהוצאות בגין עבודות מכוח חוק עזר:

 (6) האפוטרופוס לנכסי נפקדים, האפוטרופוס לנכסי גרמנים, אם יתד עם הבאת
 הליך הגישו הצהרה כי ברכושו של אדם המנוהל בידם או המוקנה להם, ואשר לגביו

 הובא או נדרש ההליך, אין כספים לתשלום האגרה:

 (7) בן זוגו, ילדו, אביו או אמו של אדם שנפטר כאמור להלן, בקשר לכל הליך
 הנוגע להצהרת מוות של אותו נפטר, לעזבונו של הנפטר או למתן צו ירושה בקשר
 אליו, לאפוטרופסות או להחזקת ילדים עקב הפטירה, או לערעור על החלטה בהליך

 כאמור:

 (א) מי שנפטר עקב פעולות מלחמה אחרי יום ט״ז בכסלו התש״ח (29
 בנובמבר 1947) או שהוא בגדר נפגע מפגיעות איבה כמשמעותם בחוק
 התגמולים לנפגעי פעולות איבה, התש״ל-91970, אולם פטור לפי פסקה זו לא
 יחול אם האדם שנפטר כאמור היה איש כוחות אויב כמשמעותו בסעיף 1 לחוק
 . האמור ופטירתו היתה עקב פעולה שנעשתה בשליחותם או מטעמם או על מנת

 לקדם מטרותיהם של כוחות אויב כאמור:

 (ב) מי שנפטר בשירות צבאי כמשמעותו בסעיפים 14(ב), 2(א), (ג), ו־1(א)
 (ב) לחוק חיילים משוחררים (החזרה לעבודה), התש״ט-101949.

 20. פרט אם יש על כך הוראה מפורשת בתקנות אלה, לא תשולם אגרה בעד הענינים כדלהלן:

 (1) בקשה בעל־פה בפני בית משפט שאיננה פתיחת הליך:

 (2) בקשה לפטור מתשלום אגרה או בקשה לפטור מחובת ערבון או ערובה:

 (3) בקשה לסעד ביניים, או הבאת הליך ביניים, עם הבאת ההליך או דרישתו או
 לאחר מכן ולפני מתן פסק הדין או אף לאחר נתינתו, והכל באותו הליך באותה

 ערכאה, לרבות בקשה לתיקון טעות סופר בפסק דין:

 (4) בקשה להארכת מועד להגשת ערעור וכן בקשה להארכת מועד להגשת בקשה
 למתן רשות ערעור:

 (5) בקשה לביטול פסק־דין, צו או החלטה שניתנו במעמד צד אחד בלבד, בקשה
 לביטול צו למחיקתה של תובענה שניתן בהעדר צד שהוזמן, ובלבד שהבקשה הוגשה
 תוך שלושים ימים מיום שהומצאו למבקש פסק הדין, ההחלטה, או צו המחיקה:

 (6) הליך בענין אימוץ:

 (7) עתירה לצו לשחרור מי שאסור או שעצור שלא כדין וכן הליכים לפי חוק הנוער
 (טיפול והשגחה), התש״ך-־1960":

 ם״ח התשי״ח, עמי 103! התשמ״א, עמ׳ 36.
 ס׳׳ח התש״ל, עמי 13, 2.

 ם״ח התש׳׳ט, עמ׳ 13.

 ס״ח התש״ך, עמ׳ 52.
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 (8) בקשה או ענין במשפט פלילי, וכן ערעור פלילי ובקשה לדיון נוסף בענין פלילי
 שלא נקבעה להם אגרה, למעט קובלנה פרטית:

 (9) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק הנכים (תגמולים ושיקום),
:1  התשי׳יט-1959 ונוסח משולב]2

 (10) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק 'משפחות חיילים שנספו במערכה
 (תגמולים ושיקום), התש״י~131950:

 (11) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק שירות הקבע בצבא־הגנה לישראל
 (גימלאות), התשי״ד-141954:

 (12) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי רדיפות הנאצים, התשי׳׳ז-
;151957 

 (13) ערעור על החלטת ועדת ערעור לפי חוק נכי המלחמה בנאצים, התשי״ד-
;161954 

 (14) בקשה לאפוטרופסות או להחזקת ילדים או לניהול רכושם של נעדרים או י"
 שבויים עקב פעולות מלחמה או איבה, וכן בקשה למתן הוראות בענינים האמורים

 וערעור על החלטה בהם:

 (15) תובענה בענין הקניית רכוש לצרכי ציבור לטובת הציבור לפי דין, או לביטול
 הקניה כאמור:

 (16) ערעור על פסק דין שניתן בערעורים לפי פסקאות (9) עד (13):

 (17) בקשה לפשיטת רגל המוגשת על ידי חייב או לפירוקה של חברה לפי
 החלטתה:

 (18) בקשה למינוי מנהל עזבון הכלולה בבקשה למתן צו ירושה, צו קיום צוואה,
 צו הנהלת עזבון או חלוקת עזבון, וכן בקשה למתן הוראות למנהל עזבון:

 (19) בקשה לתיקון צו ירושה, צו קיום צוואה, צו להנהלת עזבון או לחלוקתו:

: 1  (20) הליכים לפי פקודת בזיון בית משפט7

 (21) בקשה לעיכוב פסק בורר שניתן לאחר שבית משפט, מסיבה כל שהיא, החזיר ,
 לבורר פסק קודם:

 (22) בקשה לסעד בדרך טען ביניים;

 (23) ערעור על החלטת בית דין למשמעת:

 (24) ערעור לבית המשפט העליון על החלטת לשכת עורכי הדין לפי חוק לשכת
 עורכי הדין, התשכ״א-181961:

 (25) כל דרישה או פעולה להזמנת בעל דין או עדים או מסירת כתבי בי דין וכיוצא
 באלה במסגרת מינהל בית המשפט בקשר להליך ששולמה אגרה בעת הבאתו, או
 שהיו פטורים ממנה, או אם ההליך הוא הליך ביניים, שולמה אגרה בעת הבאתו של

 ההליך שבמסגרתו הוא נעשה או היו פטורים ממנה:
1 ס״ח התשי״ט, עמי 276. 2 

1 ס׳׳ח התש׳׳י, עמ׳ 62! התשל״ג, עמ׳ 252. 3 

1 ס״ח התשי״ד, עמ׳ 179: התשי״ח, עמ׳ 43. 4 

 ס״ח התשי״ז, עמ׳ 163: התשמ״ג, עמ׳ 118.
1 סייח התשי״ד, עמ׳ 76. 6 

1 חא׳׳י, כרך אי, עפ׳ 332. 7 

1 ם״ח התשכ״א, עמי 178. 8 
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 (26) קבלת העתק מאושר אחד מפסק דין לכל בעל דין שדרש זאת תוך חודש ימים
 מיום מתן פסק הדין, לשם פרסום ברשומות או לשם מסירתו לפי הוראות כל דין

 למעט תקנות סדר הדין האזרחי, התשמ״ד-191984.

 פרק ד׳: שונות

 21. ניתן לשלם בבולי הכנסה כל אגרה שאינה עולה על שלושים שקלים חדשים.

 22. תחילתן של תקנות אלה ביום י׳׳א בטבת התשמ״ח (1 בינואר 1988).

 23. תקנות בית משפט (אגרות), התשל׳׳ו-201976 - בטלות.

 24. על אף האמור בתקנה 23, הרי לגבי הליך שהוגש לפני תחילת תוקפן של תקנות אלה יחולו
 הוראות תקנות בית משפט (אגרות), התשל״ו-1976.

 25. לתקנות אלה ייקרא ״תקנות בית משפט (אגרות), התשמ״ח-1987״.

 תשלום בבולים

 תחילה

 ביטול

 הוראת מעבר

ספת  התו
 (תקנה 2א)

 בשקלים חדשים

 1 . הגשת ערעור בבית המשפט העליון 600

 2. (א) הגשת בקשה או עתירה בבית המשפט העליון (למעט עתירה
 לבית המשפט הגבוה לצדק) 200

 (ב) הגשת עתירה לבית המשפט הגבוה לצדק 100

 3. הגשת תביעה בבית המשפט המחוזי:

 2.5% מהסכום הנתבע
 כערכו בעת הגשת

 התובענה

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב

600 

250 

150 

100 

 2.5% מהסכום הנתבע,
 כערכו בעת הגשת

 התובענה, ולא פחות
 מ־50 שקלים חדשים

300 

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 7 חל עליו

 4. הגשת ערעור בבית משפט מחוזי על פסק דין של בית משפטשלום

 5. הגשת ערעור או ערר בבית משפט מחוזי שאינו ערעור
 על פסק דין של בית משפט שלום

 6. הגשת בקשה הקשורה בערעור בבית משפט מחוזי

 7. הגשת הליך בבית משפט שלום:

 (א) תביעה לסכום כסף קצוב

 (ב) בכל תביעה אחרת, למעט הליך שפריט 7 חל עליו

 ק״ת התשמ״ד, עמי 2220.
 ק״ת התשל״ו, עמ׳ 2258.
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 8. הגשת הליך ששווי הסעד המבוקש בו אינו ניתן לביטוי צכםף בשקלים חדשים
ספת י ו בתו  ובאין הוראה מיוחדת לגבי

ת משפט מחוזי 200 י ב  (א) ב

ת משפט שלום 100  (ב) בבי

ר או עציר 15 רת אסי  9. עתי

ר פטור ת ערעו ת רשו ל ב ר על החלטת ביניים לאחר ק  10. ערעו

ר יש להשלים לסכום ת ערעו ת רשו ל ב ר על פסק דין לאחר ק  11. ערעו
ר  האגרה המשתלמת עבו

ר  הגשת ערעו

ר לבית המשפט ת המשפט העליון , כבערעו  12. דיון נוסף בבי

 .העליון

ות: ת משפט שאינה פטורה מאגרה על פי התקנ  13. הגשת בקשה לבי

ת משפט שלום 50  (א) בבי

ת משפט מחוזי 100 י ב  (ב) ב

 14. עשיית צוואה 30

רת צוואה והחזרת צוואה 10  15. הפקדת צוואה, מסי

ר בפני שופט או רשם 10  16. עשיית תצהי

ק בית משפט 1 לכל עמוד  17. העתק מכל מסמך שבתי

ר 1 לכל עמוד  18. אישור העתק כמתאים למקו

ר י ר ם ש ה ר ב ר 1987) א במב ו נ  ד׳ בכסלו התשמ״ח(25 ב
 טזמ 3-87) שר המשפטים

ת העיריות (מכרזים), התשמ״ח-987ו ו  תקנ

ת אלה: ו , אני מתקין תקנ קף סמכותי לפי סעיפים 198 ו־347 לפקודת העיריות'  בתו

ת אלה - הגדרות ו נ  1. בתק

ת אלה: ו ר הפנים או מי שהוא הסמיכו לענין תקנ  ״השר״ - ש

 ״הועדה״ - ועדת המכרזים של מועצת העיריה:

ושב ראש ןזועדה״ - חבר מועצת העיריה שמועצת העיריה בחרה בו ליושב ראש:  ״י

 ״מדד״ - מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה:

 ״המדד היסודי״ - 175.3 נקודות (ממוצע 1985: 100):

נה לפני יום העדכון.  ״המדד החדש״ - המדד שפורסם לאחרו

ת 3(3) ו־8 יתואמו ב־16 בכל חודש (להלן - יום העדכון) הצמדה למדד ו נ  2. (א) הסכומים הנקובים בתק
 לפי שיעור עליית המדד החדש לעומת המדד היסודי.

 1 דיני מדינת ישראל, נוסח חדש 8, עמי 197.
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 (ב) סכום מוגדל כאמור בתקנת משנה (א), יעוגל לסכום הקרוב שהוא מכפלה של 100
 השקלים החדשים הקרובים ביותר לסכום המוגדל.

 פטורים 3. העיריה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז אם החוזה הוא מסוגי חוזים אלה:

 (1) חוזה להעברת מקרקעין לרשות העיריה:

 (2) חוזה להעברת מקרקעין של העיריה שלפיו -

 (א) המקרקעין מועברים למדינה, לשירות התעסוקה, לרשות מקומית או לאיגוד
 ערים;

 (ב) המקרקעין מועברים לחברת חשמל לשם הקמת מיתקן חשמל הדרוש, לדעת
 מועצת העיריה, כדי להבטיח אספקת חשמל לעיר, בתנאי שהשטח המועבר לא יעלה
 על 100 מ״ר לכל מיתקן וכי הקמת המיתקן תואמת את התכניות החלות על המקום

 לפי דיני התכנון והבניה;

 (ג) המקרקעין מועברים למוסד ציבורי למטרות חינוך, תרבות, מדע, דת, צדקה,
 סעד, בריאות או ספורט והם מיועדים לאחת מהמטרות האמורות:

 (ד) המקרקעין מועברים לאדם שהתחייב לפתח אותם תוך זמן שקבעה העיריה
 ובהתאם לתכנית כמשמעותה בחוק התכנון והבניה, התשכ״ה-1965-/ החלה עליהם,
 אם מועצת העיריה ביקשה לגביהם, ברוב של שני שלישים מחבריה, לשחררה
 מחובת עריכת מכרז ושר הפנים אישר את בקשת העיריה לאחר שנוכח כי בנסיבות

 הענין עריכת המכרז לא תביא תועלת, לרבות תועלת כספית:

 (ה) העברת המקרקעין דרושה לביצוע השלמה, חלוקה, איחוד, הפרדה או חלוקה
 מחדש של מקרקעין הכרוכים בביצוע תכנית שנתאשרה לפי חוק התכנון והבניה,

 התשכ״ה-1965:

 (ו) המקרקעין מיועדים לשמש פיצוי בקשר להפקעת מקרקעין על ידי העיריה או
 בקשר לפינוי מקרקעין על פי דרישת העיריה:

 (ז) המקרקעין מועברים במסגרת חליפין של מקרקעין:

 (ח) המקרקעין הס דירות המועברות בדרך של שכירות לצורך מגורים:

 (ט) המקרקעין הם דירות מגורים או בתי עסק המועברים למחזיק בהם או ליורשיו,
 מכוח שכירותם במשך 10 שנים לפחות, ובלבד שהתמורה לא תפחת מסכום שנקבע

 בשומת מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין:

 (י) המקרקעין מועברים בדרך של שכירות לצורך שיקומו של נכה או של נזקק
 כמשמעותו בחוק שירות־ הסעד, התשי״ח-31958, או הם מועברים לאדם שפונה, על

 פי החלטת רשות מוסמכת, ממבנה שהחזיק בו:

 (יא) המקרקעין הם דירות למגורים המועברים לחברה שכל מניותיה נמצאות בידי
 העיריה, אם המועצה החליטה ברוב חבריה לשחרר את העיריה מחובת עריכת מכרז,

 ושר הפנים אישר את ההחלטה:

 (יב) המקרקעין הם דירת מגורים למי שהעתיק את מגוריו לתחום העיריה, לפי
 בקשת העיריה, ומחזיק בהם למעלה מעשר שנים, ובלבד שהתמורה לא תפחת מסכום

 שנקבע בשומת מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין:

 2 סייח התשב״ה, עמי 307! התשמ״ו, עמי 150.

 3 סייח התשי׳׳ח, עמ׳ 103! התשמ׳׳א, עמי 36.
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 (3) חוזה להעברת טובין, להזמנת טובין או לביצוע עבודה שערכו אינו עולה על 26,000
 שקלים חדשים:

 (4) חוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה הנערך עם הספק היחידי בארץ לאותם טובין
 או עם המומחה היחיד בארץ לביצוע אותה העבודה, אם מומחה שהוועדה מינתה לענין זה

 קבע בכתב באישור הוועדה כי אכן אותו ספק או מומחה הם היחידים בארץ:

 (5) חוזה לביצוע עבודה מדעית, אמנותית או ספרותית:

 (6) חוזה להזמנה דחופה של טובין או לביצוע עבודה דחופה שהעיריה מתקשרת בו
 להצלת נפש או רכוש:

 (7) (א) חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה בפרט מפרטי חוזה קיים, ובלבד ששיעור
 הגדלת ההוצאות לא יעלה על 50% מההוצאות לגבי אותו פרט על פי החוזה הקיים.

 (ב) חוזה הבא להגדיל את הוצאות העיריה על ידי הוספת פרטים לחוזה קיים:
 ובלבד ששיעור הגדלת ההוצאות בשל הוספה זו לא יעלה על 25% מכלל הוצאות
 העיריה על פי החוזה הקיים: או על 50% אם המועצה קבעה שעריכת המכרז לא תביא

 תועלת:

 (8) חוזה לביצוע עבודה מקצועית הדורשת ידע ומומחיות מיוחדים, או יחסי אמון
 מיוחדים, כגון: עבודות תכנון, פיקוח, מדידה, שמאות, ייעוץ ועבודות כיוצא באלה:

 (9) חוזה לבניית מבנה ציבור, או עבודות תשתית בשכונה חדשה, או באזור מגורים חדש
 שבהם מתוכננות לבניה לא פחות ממאה יתידות דיור, אם המועצה ביקשה ברוב חבריה

 לשחררה מחובת המכרז והשר אישר את החלטתה:

 (10) חוזה או סוגי חוזים להקמת מבני ציבור או לבניית תשתית, שהשר התיר את
 עריכתם ובלבד שהצעת המחיר מבוססת על תוצאות מכרז לעבודות דומות שבוצעו עבור
 רשות מקומית במשך 12 חדשים בסמוך לעריכת החוזה: בתקנה זו, ״תשתית״ ~ כבישים,
 מדרכות, גשרים, מנהרות, מערכות ביוב, ניקוז, תיעול, מים, תקשורת, תאורה, רמזורים

 ומערכות בקרה לתשתית.

 (11) חוזה עם הסוכנות היהודית לארץ ישראל או עם תאגיד העוסק מטעמה, או בשיתוף
 עמה בהקצאת כספי מגבית, והחוזה נועד לאפשר ניצול כספי מגבית למען שיקום שכונות

 מצוקה או למען קידום חברתי של תושבי העיר.

 (12) חוזה לאחזקה והפעלה של מיתקני ביוב על ידי תאגיד במקרה שהתמורה לעבודות
 היא מסירת הקולחין ובלבד שנציב המים אישר את מסירת הקולחין.

 4. בחוזה הטעון מכרז לא תדון מועצת העיריה או ראש העיריה בהצעת מחירים שלא נדונה הצעה שלא
ה ד ע ו י ה ב נ ו י  קודם לכן בועדה על פי תקנות אלה. נ

 5. עמדה עיריה להתקשר בזמן אחד במספר חוזים להזמנת אותם טובין או לביצוע עבודות פיצול חחים
 המהוות למעשה עבודה שלמה אחת, יראו את כל אותם חוזים כאילו היו י- לעניו תקנות אלה - חוזה

 אחד.

 6. לא ימסור אדם שום ידיעה שהגיעה לידו בתוקף תפקידו בענין מכרז העומד להתפרסם או שמירת סודיות
א לאדם שהוסמך כדין לקבל אותה ידיעה, ל  שפורסם או בענין מהלך'הדיונים בוועדה והחלטתה, א

 ובדרך שנקבע בתקנות אלה.

 7. (א) כל מכרז יסומן במספר סידורי ויירשם בפנקס שיוחזק במקום שהורה יושב ראש פנקס המכרזים
 הועדה.
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 (ב) כל אדם רשאי לעיין בפנקס בשעות המיועדות לקבלת קהל במשרדי העיריה.

 8. (א) העיריה רשאית להתקשר בחוזה להזמנת טובין או לביצוע עבודה, שערכו עולה על
 26,000 שקלים חדשים, אולם אינו עילה על 127,000 שקלים חדשים, על פי מכרז שאינו פומבי

 (להלן - מכרז זוטא).

 (ב) הועדה תנהל רשימה של ספקים וקבלנים, אשר רשאים להשתתף במכרז זוטא ותקבע
 את אמות המידה שלפיהן יפנו אל הספקים והקבלנים האלה: רשימה זו תהיה פתוחה לעיון הצבור:
 כל ספק או קבלן רשאי לבקש לצרפו לרשימה האמורה והועדה תדון בבקשתו: החליטה הועדה
 שלא לצרף קבלן או ספק כאמור לרשימה, או החליטה למחוק ספק או קבלן מהרשימה, תנמק את
 החלטתה: לא תחליט הועדה אלא לאחר שאיפשרה לאותו ספק או קבלן להביא את טענותיו בפניה.

 (ג) הועדה תמציא אחת לשנה למועצה ולמבקר העיריה את רשימת הספקים והקבלנים
 כאמור, וכן פירוט הספקים והקבלנים שראש העיריה פנה אליהם לפי תקנה זו במכרזי זוטא. פירוט

 זה יהיה פתוח לעיון הספקים והקבלנים הכלולים בו.

 (ד) הודעה על מכרז זוטא לספקים או קבלנים הכלולים ברשימה, ייעשה על ידי משלוח
 הודעה בדאר רשום עם אישור מסירה, או במסירה לידי הנמען בידי מזכיר העיריה או מי שהוא

 הסמיך לענין זה, לפי הפירוט להלך.

 (1) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 26,000 שקלים חדשים אולם אינו עולה על
 63,500 שקלים חדשים - לארבעה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה:

 (2) אם ערכו של החוזה המוצע עולה על 63,500 שקלים חדשים אולם אינו עולה על
 127,000 שקלים חדשים - לששה ספקים או קבלנים לפחות הכלולים ברשימה.

 (ה) על אף האמור בפיסקאות (1) ו־(2) לתקנות משנה (ד), רשאי ראש העיריה לשלוח
 את ההודעה לשני ספקים אי קבלנים לפחות, אם מקום עסקם נמצא בחוץ לארץ ואין ספקים או

 קבלנים אחרים בארץ לטובין או לעבודה הנדרשים.

 (ו) על אף האמור בתקנות משנה (ד) ו־(ה) לתקנה זו, יהיה רשאי להשתתף במכרז זוטא
 כל ספק או קבלן הכלול ברשימה לסוג החוזה המוצע, אם ביקש זאת והגיש את מסמכי המכרז תוך

 המועד שנקבע להגשת הצעות.

 9. (א) רצתה עיריה להתקשר בחוזה הטעון מכרז פומבי, יפרסם ראש העיריה הודעה על כך
 ובה יפורטו -

 (1) תיאור נושא החוזה המוצע:

 (2) המקום והמועד האחרון להגשת מסמכי המכרז:

 (3) המקום לקבלת פרטים נוספים וטפסי מסמכי המכרז.

 (ב) הודעה על מכרז פומבי תיעשה על ידי פרסומה בשני עתונים יומיים לפחות הנדפסים
 בישראל שלפחות אחד מהם הוא בשפה העברית.

 (ג) פרסם ראש העיריה הודעה על מכרז פומבי, רשאי הוא גם לפרסמה ברבים בחוץ
 לארץ או לשלוח את ההודעה לספקים או לקבלנים שמקום עסקם נמצא בחוץ לארץ, ובלבד שישלח

 את ההודעה לפחות לשני ספקים או קבלנים כאמור.

 10. (א) ראש העיריה או מי שהוא הסמיך לכך ימציא לכל אדם המבקש להשתתף במכרז
 פומבי או במכרז זוטא על פי בקשתו כאמור בתקנה 8(ו), ולכל אדם שראש העיריה פנה אליו

 בהודעה על מכרז זוטא את מסמכי המכרז המפורטים להלן:

 מסמכי המכרז
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 (1) תנאי המכרז, לרבות תנאים מוקדמים להשתתפות במכרז:

 (2) נוסח ״מסמך הצעת המשתתף במכרז״:

 (3) נוסח של החוזה המוצע:

 (4) לוח זמנים ותנאי תשלום: .

 (5) התכנית והמפרטים הנוגעים לביצוע החוזה:

 (6) כתבי כמויות טפסי הצעת מחירים:

 (7) רשימת החומרים יכמויותיהם, ציוד העזר והמכונות שהעיריה תספק לצורך
 ביצוע העבודה נושא החוזה ותנאי מסירתם:

 (8) נוסחי הערבויות הבנקאיות הנדרשות, גובה הערבות ומשך הערבות:

 (9) מעטפה הנושאת את מספר המכרז לשם הגשת מסמכי מכרז(להלן - מעטפת
 המכרז):

 (10) כל מידע או מסמך אחרים שראש העיריה ימצא לנכון למסור או לדרוש,
 לרבות בדבר כושרו, נסיונו ויכולתו של המציע.

 (ב) המצאת מסמכי מכרז פומבי תהא תמורת תשלום כפי שקבעה העיריה דרך כלל, לסוג
 של מכרזים או למכרז פלוני.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (א) רשאי ראש העיריה להחליט שלא להמציא את
 המסמכים המפורטים בפסקאות (3) ו־(4) של תקנת משנה(א) אלא להציגם לעיון במקום שיקבע:
 החליט ראש העיריה כאמור, יצרף למסמכי המכרז הודעה על המקום והמועד לעיון במסמכים.

 (ד) תינתן הזדמנות סבירה ושווה לכל אדם לעיין במסמכי המכרז, כפי שפורטו בתקנה
 10 (א), לבקר בנכס ולקבל הסברים לגביהם.

 (ה) כל אדם שעיין במסמכי המכרז, שקיבל מסמכי מכרז או שביקר בנכס יאשר זאת
 בכתב.

 11. (א) לפני תום המועד להגשת ההצעות יפקיד יושב־ראש הועדה בתיבת המכרזים האמורה אימדן
 בתקנה 14 (א), אומדן מפורט של ההוצאות או ההכנסות הכרוכות בחוזה המוצע.

 (ב) היה נושא המכרז חוזה להעברת מקרקעין, יפקיד יושב־ראש הועדה בתיבת המכרזים
 שומת מקרקעין שנערכה על ידי שמאי מקרקעין.

 (ג) האומדן או שומת המקרקעין(להלן - האומדן) יופקדו בתיבת המכרזים לפני תום
 המועד להגשת מסמכי המכרז.

 12. המועד להגשת מסמכי המכרז ייקבע בהתחשב בנושא החוזה המוצע ובתנאיו; המועד יהיה המועד האחרון
ת להגשת מסמכי ך ע ש ו א ב ר ש ו י י א ש ם ר  לא מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ־90 ימים מיום פרסום ההודעה, אול

 המכרזים לקבוע מועד אחרון להגשת מסמכי המכרז מאוחר מ־90 ימים מיום הפרסום האמור.

 13. (א) המעונין להשתתף במכרז יגיש לעיריה את מסמכי המכרז כמפורט בתקנה 10 (א), וכן הגשת
ם מסמכי המכרז י ף פ ו ם י ג ן ב ן ב ש ה ח א ו ן ף ה א מ ו ש ד ה י ק ר פ ו ש י ן א ו ג ׳ כ ה י ר י ע ש ה א  כל מסמך שידרוש ר

 כחוק, אישור רישום בפנקס הקבלנים וכר: נדרשו מסמכים אלה - יהפכו חלק בלתי נפרד ממסמכי
 המכרז.

 (ב) מסמכי המכרז ייחתמו על ידי המציע ויוגשו על גבי הטפסים שהומצאו בתוך מעטפת
 המכרז, כשהיא סגורה היטב, בדרך ובמועד שנקבעו בתנאי המכרז: המסמכים המפורטים

 בפסקאות (2) ו־(5) לתקנה 10(א) יוגשו בשני עותקים.
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 14. (א) עובד העיריה שראש העיריה מינה לכך יכניס כל מעטפת.מכרז שנתקבלה בעיריה
 לפני תום המועד להגשת מסמכי המכרז לתוך תיבה מיוחדת נעולה בשני מנעולים שמפתחותיהם

 נשמרים בידי שני אנשים שראש העידיה מינה אותם לכך (להלן - תיכת המכרזים).

 (ב) מעטפת מכרז שנתקבלה בעיריה אחרי תום המועד להגשת מסמכי המכרז לא תוכנס
 לתיבת המכרזים ותוחזר לשולח, מבלי לפתוח אותה ובלי לגלות את תכנה זולת לצורך בירור שמו

 ומענו של השולח.

 (ג) מעטפת המכרז שנמסרה למשלוח בדואר רשום יראו אותה כאילו נתקבלה בעיריה
 במועד מסירתה כאמור וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.

 (ד) מעטפת המכרז שנשלחה מחוץ לארץ, יראו אותה, על אף האמור בתקנת משנה
 (ג),כאילו נתקבלה ׳בעיריה במועד שבו הגיעה לדואר בישראל, וחותמת הדואר תשמש ראיה לכך.

 (ה) מעטפת מכרז שנמסרה בידי מגיש מסמכי המכרז (להלן - מסירה ידנית), תימסר
 לעובד העיריה כאמור בתקנה 14 (א) ויראו אותה כנתקבלה במועד הרשום באישור קבלתה.

 15. (א) לא לפני 7 ימים לאחר תום המועד להגשת מסמכי המכרז במקרה של משלוח בדואר,
 ולא יאוחר מ־14 ימים מתום אותו מועד תיפתח תיבת המכרזים בידי האנשים שנתמנו כאמור

 בתקנה 14(א).

 (ב) נקבע בתנאי המכרז כי מסירה תהא במסירה ידנית בלבד, תיפתח תיבת המכרזים
 החל מתום המועד שנקבע להגשת מסמכי המכרז לפי תקנה 12 ולא מאוחר מ־14 ימים מהמועד

 שנקבע כאמור.

 (ג) יושב ראש הועדה יפרסם הודעה על המקום והמועד בו תפתח תיבת המכרזים לענין
 מכרז פלוני ויציין בה כי כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים וההצעות ורישום
 מסמכי המכרז: ההודעה תודבק בכניסה לבנין הראשי של העיריה וכן בכניסה לבנין שבו תיפתח

 תיבת המכרזים, ותימסר לכל מעונין הפונה לשם קבלתה.

 (ד) תיבת המכרזים תיפתח רק אם יהיו נוכחים חבר הועדה שנקבע על ידי הועדה וכן
 עובדי עיריה שראש העיריה הסמיך לכך כאמור בתקנה 14א.

 (ה) כל אדם רשאי להיות נוכח בעת פתיחת תיבת המכרזים ורישום מסמכי המכרזים
 בפרוטוקול.

 16. הפרוטוקול ינוהל בשני עותקים שאחד מהם יימסר למשמרת למבקר העיריה או לעובד
 העיריה שנקבע לכך על ידי ראש העירית.

 17. (א) משנפתחה תיבת המכרזים יוצאו' ממנה המעטפות והאומדן הנוגעים למכרז שלגביו
 נקבע מועד פתיחת מסמכי המכרז באותו יום: כל מעטפה תסומן במספר סידורי ומספרן הכולל של

 המעטפות יירשם בפרוטוקול.

 (ב) לאחר הסימון כאמור בתקנה משנה (א) תיפתח כל מעטפה וחבר הועדה יחתום
 בראשי תיבות על כל גליון או חוברת כרוכה שהוצא מכל מעטפה, וכן יחתום על גבי האומדן.

 (ג) שמות המשתתפים במכרז, הסכום הכולל של כל אחד ממסמכי המכרז, מספר
 הגליונות שהוצאו מכל מעטפת מכרז והאומדן יירשמו בפרוטוקול, אולם לפני רישומם יכריז

 עליהם חבר הועדה שנקבע כאמור.

 18. (א) יושב ראש הועדה ימסור, ללא דיחוי, העתק של כל מסמכי המכרז שהוצאו מתיבת
 המכרזים לידי המומחה שקבעה הועדה דרך כלל לאותו סוג של חוזים שאליו משתייך החוזה המוצע

 במכרז לשם קבלת חווות דעתו (להלן - המומחה).

 קבלת המסמכים
 בעיריה

 פתיחת תיבת
 המכרזים

 צורת ניהול
 הפרוטוקול

 רישום מסמכי
 מכרז

 חוות דעת
 מומחה
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 פסילת מסמרי
 מכרז

 דיון במסמכי
 מכרז שנקבעו

 כהצעות

 המלצות הוועדה

 (ב) לא נקבע מומחה כאמור., יכנס היושב ראש את הועדה והיא תחליט בדבר הצורך
 בהתייעצות במומחה ובדבר בחירתו.

 (ג) נתגלה במסמכי המכרז, בעת הבדיקה.בידי מומחה או בידי הועדה טעות חשבונית,
 תתוקן הטעות בידי יושב ראש הועדה ועל דעת הועדה: התיקון יירשם בפרוטוקול; נתגלתה אי
 התאמה בין המחיר הכולל של מספר יחידות ובין המחיר של כל יחידה שצויין במסמכי המכרז,

 תתוקן או ההתאמה בהסתמך על המחיר של כל יחידה.

 19. (א) הועדה רשאית להזמין בעל הצעה כדי לברר פרטים במסמכי המכרז שהגיש וכן
 פרטים אחרים הדרושים לה לצורך כל החלטה בהתאם לתקנות אלה:

 (ב) הבירור יעשה בידי הועדה או מי שהיא קבעה!

 (ג) פרטי הבירור יירשמו בפרוטוקול.

 20. (א) היה לועדה, אחרי עיון במסמכי המכרז, יסוד סביר לחשוד שכוונתו של בעל מסמכי
 המכרז היתה להוליך את הועדה שולל, על־ידי שגיאות שנעשו במכוון, או על ידי תכסיסים בלתי
 הוגנים, רשאית היא - לאחר שנתנה לבעל מסמכי המכרז הזדמןות להביא טענותיו - להחליט שלא

 לדון עוד במסמכי המכרז שהוגשו על ידו.

 (ב) נראה היה לועדה אחרי עיון במסמכי המכרז ולאחר שניתנה לבעל מסמכי מכרז
 הזדמנות להביא טענותיו, כי המוצע במסמכי המכרז מבוסס על הבנה מוטעית של נושא המכרז או
 על הנחות בלתי נכונות או שהמחירים שצויינו בהם אינם סבירים, רשאית היא להחליט שלא לדון

 עוד במסמכי המכרז שהוגשו על ידו.

 (ג) מסמכי מכרז שהוגשו שלא בהתאם לתקנות אלה או שלא בהתאם לתנאי המכרז או
 שצורפה להם הסתייגות עקרונית• או שינוי יסודי - פסולים.

 (ד) נימוקי החלטות הועדה על פי תקנה זו יירשמו בפרוטוקול.

 21. לאחר שהועדה סיימה את בדיקת כל מסמכי המכרז שהוגשו ועיינה בחוות דעתו של מומחה
 ושל יועץ משפטי - אם ניתנו כאלה - ירשום יושב ראש הועדה את כל הסכומים המופיעים במסמכי
 המכרז שנותרו לדיון (להלן - ההצעות) ויקבע מתוכם את ההצעה הזולה ביותר, ולענין חוזה

 כאמור בתקנה 22(ד) - את ההצעה הגבוהה ביותר.

 22. (א) ועדת המכרזים תמליץ על מתן עדיפות לרכישת טובין מתוצרת הארץ, כל עוד
 מחיריהם אינם גבוהים ביותר מ־15% ממחיר הטובין המיובאים, ובתנאי שהטיב ויתר התנאים

 עונים על דרישות המזמין.

 (ב) בכפוף לאמור בתקנות אלה, תמליץ הועדה על ההצעה הזולה ביותר, ובלבד
 שהמחירים המוצעים הם הוגנים וםבירים בהתחשב עם האומדן שנמסר כאמור בתקנה 11.

 (ג) אם החליטה הועדה להמליץ על הצעה שאיננה הזולה ביותר, תרשום בפרוטוקול את
 הנימוקים להחלטה.

 (ד) היה נושא המכרז חוזה למכירת מקרקעין או טובין של העיריה, תמליץ הועדה על
 ההצעה הגבוהה ביותר, כל עוד אינה נמוכה באופן בלתי סביר מן הסכום שנקבע באומדן: אולם
 הועדה רשאית להמליץ על הצעה שאיננה הגבוהה ביותר אם נוכחה שהדבר הוא לתועלת הציבור:

 החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.

 (ה) הועדה רשאית, לאחר שנתנה לבעל ההצעה הזדמנות להביא טענותיו, שלא להמליץ
 על ההצעה הזולה ביותר בהתחשב בכשרו, נסיונו או יכולתו של בעל ההצעה לבצע את החוזה
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 המוצע או לעמוד בתנאיו: החליטה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים להחלטתה.
 הוראה זו לא תחול על מכרז זוטא.

 (ו) לא תמליץ הועדה, דרך כלל, על הצעה אם היתה זו ההצעה היחידה שהוגשה, או
 שנותרה יחידה לדיון בפני הועדה: המליצה הועדה כאמור, תרשום בפרוטוקול את הנימוקים

 להחלטה.

 (ז) הועדה רשאית שלא להמליץ על כל הצעה שהיא, אך עליה לרשום בפרוטוקול את
 הנימוקים להחלטתה.

 (ח) לא הוגשה כל הצעה למכרז או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה, או לא
 המליצה הועדה על הצעה כלשהי, או החליטה מועצת העיריה שלא לאשר הצעה של ראש העיריה
 לפי סעיף 148 (ג) לפקודת העיריות, רשאית העיריה להתקשר בחוזה ללא מכרז לאחר שמועצת
 העיריה החליטה על כך ברוב חבריה, ולאחר שנוכחה שבנסיבות הענין עריכת מכרז לא תביא

 תועלת.

 (ט) לאחר קבלת החלטה סופית של הועדה רשאי כל משתתף במכרז לעיין בהתלטתה
 הסופית של הועדה, ובהצעת הזוכה במכרז.

 ביטול מכרז 23. (א) העיריה רשאית לבטל מכרז אם ועדת המכרזים החליטה על כך וראש העיריה אישר.

 את החלטתה.

 (ב) אין לפרסם מכרז אחר כאשר אין בין המכרז שבוטל כאמור בתקנת משנה (א) ובין
 המכרז האחר שוני מהותי, זולת אם לדעת הועדה נשתנו הנסיבות שגרמו להחלטה על הביטול.

 (ג) על אף האמור בתקנת משנה (ב), רשאית עיריה לפרסם מכרז חדש אם לא הוגשה כל
 הצעה יימכרז הנדון או נדונה הצעה יחידה והועדה לא המליצה עליה.

 ביטול 24. תקנות העיריות (מכרזים), התשל׳׳ח-41977 - בטלות.

 תחילה 25. תחילתן של תקנות אלה תשעים ימים מיום פרסומן.

ר י מ ק ש ח צ  ד׳ באב התשמ״ז (30 ביולי 1987) י
 (חמ 3-483) ראש הממשלה ושר הפנים

 יי ק״ת התשל״ח, עמי 260; התשמ״ו, עמ׳ 415.

 הודעת שכד שרים וסגני שדים, התשמ״ח-987ן

 בהתאם לסעיף 5 להחלטת שכר שרים וסגני שרים, התשמ״ב-1982', אני מודיע לאמור:

 שכר ׳סח• 1. החל ביום ח׳ בתשרי התשמ׳׳ח (1 באוקטובר 1987) ישולם שכר יסוד לחודש -

 (1) לראש הממשלה - 4,046 שקלים חדשים:

 (2) לשר - 3,479 שקלים חדשים:

 (3) לסגן שר - 3,195 שקלים חדשים.

א ר י פ ׳ ש ם י ה ר ב  כ׳׳ו בתשרי התשמ״ח (19 באוקטובר 1987) א
 (חמ 3-646) יושב־ראש ועדת הכספים של הכנסת

 1 ק״ת התשמ״ב, ענ7 508; התשמ״ג, עמ׳ 724; התשמ׳׳ז, עמ׳ 369, עמ׳ 699.
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